
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Transition metal catalysts for the conversion of biomass inspired substrates

Jansen, E.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Jansen, E. (2014). Transition metal catalysts for the conversion of biomass inspired
substrates. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/transition-metal-catalysts-for-the-conversion-of-biomass-inspired-substrates(a040a2c3-8ef9-4571-91f7-f86ffb2698d7).html


De eigenschappen en toepasbaarheid van een bidentaat NHC-amine-ligand in 
metaalcomplexen (Rh, Ir en Ru) in katalytische reacties werden onderzocht. Het door ons 
ontwikkelde en beschreven ligand heeft interessant eigenschappen die hun oorsprong vinden 
in de conjugatie van de amine met het NHC. Dit zorgt, onder andere, voor sterke 
elektrondonerende eigenschappen in het ligand welke, over het algemeen, ook invloed 
hebben op de katalyse. Het heeft zelfs gevolgen voor de uiteindelijke maakbaarheid van een 
complex. Door zoveel mogelijk te begrijpen over de invloeden van de structuur van het 
ligand wordt bijgedragen aan een toekomstig rationeel ontwerp van katalysatoren. Ook 
fungeert het onderzoek naar de toepasbaarheid van de NHC-amine bevattende complexen in 
de reductie van polaire bindingen en directe alkyleringreacties als basis voor verder 
onderzoek naar de toepassing van homogene katalysatoren in de omzetting van op biomassa 
geïnspireerde substraten. 


